Ontwaak, mens
Ontwaak, mens,
voor u is God mens geworden.
Ontwaak, gij die slaapt, sta op uit de doden
en Christus zal u verlichten.
Voor u, ik zeg het nogmaals, is God mens geworden.
U zou het leven niet opnieuw gevonden hebben,
als hij de dood niet was ingegaan.
U zou bezweken zijn,
als hij u niet te hulp was gekomen.
U zou vergaan zijn,
als hij niet gekomen was.

Wie is Jezus,
de Heer?

Jezus:
een vreemde figuur ...

J

H. Augustinus, 5e eeuw

Meer weten?
De navolging van Christus in jonge taal, Thomas a Kempis, Adveniat, 2008
Geloof onder woorden, Adveniat, 2011
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Beelden van Jezus, Anselm Grün, Lannoo, 2011
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Folders Geloven
Antwoord op uw vragen over leven en geloof

1

«Toen hij uit de doden was opgewekt,
herinnerden zijn leerlingen zich dat hij
dit had gezegd en ze geloofden de Schrift en
de woorden die hij gesproken had»
		



Evangelie volgens Johannes

ezus heeft bij de

mensen die hij
heeft ontmoet, talloze
vragen opgeroepen. De
evangelieverhalen laten
daar vaak iets van zien.
De wonderen die hij
deed, wekten verbazing,
zijn vrije houding ten
opzichte van de joodse
wet ook. Maar wat vooral
opviel, was dat Jezus
zonden vergaf, alsof hij
aan God gelijk was. Wat
een vreemde figuur!
Jezus was duidelijk
anders.
Wie is hij, dat hij zo kan
handelen? De leerlingen
hebben zich dit vaak
afgevraagd, in de drie
jaar die zij met hem
hebben doorgebracht.
Sommigen hielden
hem voor een profeet,
anderen dachten dat
hij gekomen was om

hen te bevrijden van de
Romeinse bezetting.
Jezus zelf bleef tamelijk
discreet over zijn ware
identiteit.
Tijdens zijn openbare
leven heeft hij nooit
expliciet gezegd dat
hij God was. Alleen
Petrus, het hoofd van
de apostelen, heeft op
een dag aangevoeld dat
Jezus veel meer was dan
een mens, dat hij ‘de
Zoon van de levende
God’ was (Matteüs
16,16). Heeft Petrus het
goed gezien?
Kunnen wij vandaag,
2.000 jaar later,
bevestigen dat Jezus
God is? ●

Jezus verschijnt
aan de leerlingen. Mozaïek
van M. Rupnik,
basiliek NotreDame du
Rosaire in
Lourdes

Wat staat
er in het
evangelie?

V

oor de eerste

is de
ontmoeting met Jezus een
nieuw begin. (Johannes
1,39). Ze delen zijn leven,
ze luisteren naar hem en
ze zien hoe hij bidt. Ook
zien ze zijn vrijmoedigheid
ten opzichte van de
autoriteiten. Voor hen is
er geen twijfel mogelijk:
Jezus is een man van vlees
en bloed. Hij eet en drinkt,
hij is moe en hij slaapt. Hij
laat droefheid, blijdschap,
leerlingen

woede en vriendschap
zien en hij gaat menselijke
relaties aan. Toch is hij
anders. Het is zijn oproep,
die je niet kunt weerstaan:
‘Kom, volg mij!’. Het is zijn
intense manier van bidden
en de sterke band met
God, die hij ‘Vader’ noemt
(‘Abba’ in het Aramees),
zoals kinderen dat doen.
Het zijn ook de vele
wonderen.
De leerlingen zien hoe
Jezus de storm tot bedaren
brengt (Marcus 4,37-39); zij
zien hoe hij zieke mensen
geneest en dode mensen
weer tot leven wekt. Allen
die hem volgen, zijn

Wat zegt
Jezus ?

J

ezus heeft nooit gezegd:
‘Ik ben God!’ maar zijn
hele gedrag wijst erop
dat hij zich bewust is van
een missie die door zijn
vrienden niet begrepen
wordt. Hij plaatst zichzelf
in de traditie van de
profeten en hij verklaart
dat hij ‘gezonden’ is
om het ‘Koninkrijk der
hemelen’ te verkondigen
– dat ook het Koninkrijk
van God wordt genoemd.
Jezus beschrijft het
Rijk als een plaats van
‘gelukzaligheid’, waar
troost en liefde zijn en
waar God zich laat kennen
als de Vader.
Om het Rijk van God op
te roepen spreekt Jezus in
gelijkenissen. Hij vergelijkt
het Rijk bijvoorbeeld met
een piepklein zaadje dat
uitgroeit tot een enorme

boom. Hiermee wil hij
zeggen dat het Koninkrijk
in wording is.
De gelijkenis van het zaad
dat zomaar opkomt, laat
zien dat de kracht van God
vanzelf aan het werk is.
De gelijkenis van de zaaier
legt de nadruk op wat er
nodig is om het zaad te
laten groeien. Om inzicht
te krijgen in het Koninkrijk
van God, moet je de
verschillende gelijkenissen
uit het vierde hoofdstuk
van het evangelie volgens
Marcus naast elkaar
leggen. De apostelen
hadden moeite om het te
begrijpen, zoals blijkt uit
Handelingen 1,6.

Jezus wordt
veroordeeld
en opgewekt
uit de doden

O

p de dag van zijn
veroordeling heeft

Jezus zich het duidelijkst
uitgesproken. Als de
hogepriester hem vraagt
of hij de Zoon van God is,
zegt hij: ‘Dat ben ik.’ Dit
antwoord heeft geleid tot
zijn veroordeling.
Het geloof van de
apostelen wordt echter pas
zichtbaar in het licht van
de verrijzenis. Hoewel ze
eerst twijfelen, moeten ze
erkennen dat Jezus leeft.
Hij is op gruwelijke wijze
gestorven maar hij leeft!
Hij verschijnt verschillende
malen aan hen.
De apostelen denken
na over hun leven met
Jezus en herinneren zich
zijn woorden. Hun ogen
gaan open. Jezus was
een mens, net zoals zij.
Maar tegelijkertijd is hij
ook God zelf die naar hen
toegekomen is.
Langzaam wordt alles
duidelijk voor hen, dankzij
het geschenk van de
heilige Geest.

Het mysterie
van Jezus

V

is het
nog steeds even
moeilijk om te geloven
in de goddelijkheid van
Jezus. Grote heiligen,
zoals Teresia van Avila,
raden ons aan naar de
menselijkheid van Jezus
te kijken, omdat dit het
middel is dat God heeft
gekozen om bij ons te
komen. De menselijkheid
van Jezus wordt verlicht
door zijn goddelijkheid.
De persoon van Jezus,
zoals die naar voren komt
uit het evangelie, laat ons
langzaam ontdekken dat
hij God is. Geleidelijk
wordt duidelijk waarom hij
mens is geworden: opdat
zijn leven al het menselijke
doordringt en wij op onze
beurt steeds dichter bij
God komen.
Die ontdekking kan
een leven lang duren!
andaag

Jezus is mens geworden, opdat wij Hem nabij zouden komen

Wat is
een gelijkenis?

● Een gelijkenis is een tot
de verbeelding sprekende
vergelijking die als doel heeft
een leerpunt begrijpelijk te
maken voor een eenvoudig
publiek. Jezus heeft zich vaak
in gelijkenissen uitgedrukt,
hij legde ze vaak zelf uit. De
meest bekende gelijkenissen
over het Koninkrijk zijn de
gelijkenis van de zaaier (Marcus 4) en die van de talenten
(Matteüs 25).

Wat zegt
het evangelie
volgens Johannes

Dit evangelie geeft het
meest diepzinnige beeld van
het mysterie van Jezus. Lees
bijvoorbeeld Johannes 2,22
en 12,6. Hierin wordt beschreven hoe de apostelen tot het
inzicht komen dat Jezus God
is. In Johannes 12,6 komt het
werkwoord ‘zich herinneren’
voor, dat ook wordt gebruikt
om te spreken over de
werking van de heilige Geest
op de gelovigen. (Johannes
14,26).
●

Jezus is werkelijk God
en werkelijk mens

● Deze uitspraak is niet
zonder slag of stoot tot stand
gekomen! Het is moeilijk
om je in te denken dat er in
dezelfde persoon zowel menselijkheid als goddelijkheid
zit – dat iemand zowel mens
als God kan zijn. Er zijn
verschillende concilies voor
nodig (Nicea in 325, Efese in
431 en Chalcedon in 451) om
nauwkeurig onder woorden
te brengen dat Christus één
unieke persoon is met twee
naturen, een goddelijke en
menselijke natuur.

Ze hebben hem
gezien!

● In de evangelieverhalen
wordt verteld hoe Jezus
samen met Petrus, Johannes
en Jacobus een ‘hoge berg’
beklimt en hun een glimp
van zijn goddelijke natuur
laat zien: zijn gezicht straalt,
zijn kleding is schitterend
wit. Hij is van gedaante
veranderd. Deze tekst is een
‘theofanie’: een openbaring
van de onzichtbare God in
al zijn glorie. De apostelen
zijn verbijsterd en zullen
de reikwijdte van deze
gebeurtenis pas na Pasen
ten volle begrijpen.

En nog meer...

verbaasd en vragen zich
af wie deze man toch kan
zijn.

